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(Mais informações: www.blogdojlb.com.br)

CAIADO ACERTA COM PEC QUE INCLUI OS 2% DE GASTOS
COM A UEG DENTRO DOS 25% DESTINADOS À EDUCAÇÃO

A PEC em tramitação na Assembleia que inclui os 2% de gastos obrigatórios com a Universidade do Estado de Goiás dentro dos 25% destinados à Educação, é um dos raros acertos do
governador Ronaldo Caiado até agora – embora não tenha sido dele a iniciativa, mas dos próprios deputados, sob sua inspiração. Essa vinculação constitucional atende a uma concepção do
passado, quando a intenção era obrigar os gestores públicos a aplicar o mínimo necessário para
garantir novas escolas e mais professores (nem sempre com melhores salários) para atender ao
crescimento demográfico da população. Isso acabou. Hoje, em vez de abrir, o que se faz é fechar
unidades de ensino por falta de alunos. Como é praticamente impossível alcançar o piso de 25%
de gastos, imposto pela Constituição, não há governador ou prefeito que não esperneie para
inventar despesas e satisfazer a exigência, na tentativa de fugir das punições cominadas pela Lei
de Responsabilidade Fiscal. Os orçamentos estaduais e municipais, na verdade, são engessados
por uma série de vinculações, quase todas correspondentes a algum objetivo que se perseguia
remotamente e que perdeu o sentido na atualidade. O ministro da Economia Paulo Guedes já
anunciou que uma das suas metas é levar adiante um processo capaz de acabar com todas elas,
dando margem de manobra para os administradores públicos. Em alguma medida, é algo, sim,
de que o país está precisando para ganhar mais dinamismo nos seus diversos níveis de governo.

DEPOIS DE ACESSAR NOVOS RECURSOS, ESTADOS RECAEM NA INDISCIPLINA FISCAL

Atenção, leitora e leitor: o diagnóstico a seguir serve sob medida para Goiás. A Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado, uma entidade acima de qualquer
suspeita, analisou as contas dos Estados e fez um diagnóstico sobre as alternativas disponíveis (algumas já testadas) para melhorar o desempenho dos caixas
estaduais. Para a IFI, qualquer solução só pode ser adotada se houver contrapartida clara – leia-se reduzir os gastos correntes. Motivo: experiências passadas
mostraram que, depois de acessar novos recursos, os governadores acabavam por abandonar a disciplina fiscal. O Tesouro Nacional também avaliou o desempenho fiscal dos Estados e apontou os riscos embutidos nos orçamentos estaduais, que consagram o modelo de desequilíbrio entre receita e despesa.
Tudo isso serve com perfeição para Goiás e revela os riscos da estratégia de superação da crise fiscal adotada pelo governador Ronaldo Caiado, baseada na
expectativa de algum socorro federal e não em fazer o chamado “dever de casa”. Estratégia que levou ao desperdício dos seus primeiros 8 meses de mandato.

PALÁCIO DA ASSEMBLEIA É A MAIOR OBRA PÚLICA EM ANDAMENTO EM GOIÁS

Corre por conta da Assembleia Legislativa a maior obra pública em andamento em Goiás: a construção da sua faraônica sede no Park Lozandes, orçada em
quase R$ 120 milhões, mas com potencial de chegar a R$ 200 com todas as despesas incluídas – mobiliário, persianas, sinalização, tapetes, decoração e mais
uma miríade de detalhes. É possível que, em todos os poucos mais de 3 anos que ainda restam ao governador Ronaldo Caiado, não apareça nenhuma construção desse valor no Estado, pelo menos por conta dos recursos do contribuinte. Há uma ironia e tanto nessa estória: a nova casa do Poder Legislativo vai sair no
período de gestão de um governador que, definitivamente, não se dá bem com os deputados estaduais. No passado, quando o Executivo e Legislativo viviam
em perfeita harmonia, a obra caminhou a passo de tartaruga e nunca teve os investimentos que está recebendo agora.

SUMIDO, ZÉ ELITON AINDA NÃO DISSE SE ACEITA SER CANDIDATO EM GOIÂNIA

Lembrado para disputar a prefeitura de Goiânia pelo PSDB, o ex-governador tampão Zé Eliton não dá sinais nem aos poucos amigos chegados que restaram
sobre a sua disposição de enfrentar ou não o desafio. Zé está desaparecido, dizem que passando a maior parte do tempo em sua fazenda em Posse. Não voltou
para a advocacia, como chegou a anunciar, receoso de que a sua exposição política possa prejudicar eventuais clientes – e por isso resolveu dar um tempo até que
os resíduos negativos diminuam. Ele seria visto como um bom candidato pelo ex-governador Marconi Perillo, que é quem, no final das contas, vai decidir se os
tucanos lançarão um nome na capital (e qual seria esse nome) ou se apoiarão uma chapa liderada por outro partido (no caso, a do deputado Francisco Jr., do PSD).

MAGUITO, SE NÃO FOSSE DANIEL, DEIXARIA O MDB PARA SER CANDIDATO EM GOIÂNIA

O ex-governador ex-senador e ex-prefeito de Aparecida Maguito Vilela só não sai do MDB para disputar a prefeitura de Goiânia porque o seu filho Daniel é o
presidente do diretório estadual do partido. Amigos contam que Maguito anda agoniado, sonhando com a possibilidade de ser candidato na capital – principalmente depois de ter recebido pesquisas mostrando que o seu nome é muito bem avaliado e teria chances de vitória mesmo com Iris Rezende no páreo.

LÍDER E VICE-LÍDER DE CAIADO NÃO SE DÃO BEM COM LISSAUER E AIDAR

Está cada vez mais difícil de entender a indicação do deputado Zé Carapô para vice-líder do governo na Assembleia (cargo fantasma, já que não existe no regimento). Ele carece de qualquer entrosamento com o presidente Lissauer Vieira e com o presidente da
Comissão de Constituição & Justiça Humberto Aidar, que estão em cargos estratégicos para o andamento dos trabalhos do Poder.
Como o titular da função, Bruno Peixoto, também perdeu essa conexão, ao entrar em uma conspiração (junto com o secretário de
Governo Ernesto Roller) para derrubar a emenda da reeleição e limitar Lissauer Vieira a apenas um mandato no comando da Casa,
o Palácio das Esmeraldas perdeu quase que totalmente a sua capacidade de articulação entre os deputados – que nunca foi
notável. Zé Carapô, além do mais, é novato e sem experiência já que no currículo só tem um inexpressivo mandato de vereador em Jataí. Aceitar a tal vice-liderança acabou por expô-lo perante os colegas como ingênuo e despreparado.
Redação
Caroline Morais
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Editor de Arte
Décio Parma
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EM RESUMO
É impressionante o aparato de comunicação & marketing montado
pelo presidente da Câmara Romário
Policarpo, que sonha ser candidato a
prefeito de Goiânia. Com recursos da
instituição, portanto, públicos.
n

Deputados que estiveram em audiência com o governador Ronaldo
Caiado, nesta semana, contam que
são visíveis os seus sinais de estafa
física. No dia 25 do mês vindouro de
setembro, ele vai completar 70 anos.
n

n O Ministério Público investiga as
organizações sociais que exploram os
colégios técnicos do Estado, contratadas na gestão do ex-governador Marconi Perillo, porém mantidas integralmente pelo atual governo.
n O deputado federal Major Vitor
Hugo teve a destituição da liderança do governo na Câmara anunciada
mais de uma dezena de vezes, mas,
por birra do presidente Jair Bolsonaro, sobreviveu. Só que perdeu a
importância.
n Há reclamações no meio acadêmico
sobre o desvirtuamento da Secretaria
de Desenvolvimento & Inovação, que
transformou-se em faz tudo do governo e abandonou as políticas de estímulo à Ciência & Tecnologia em Goiás.
n E a proposta do presidente da As-

sembleia Lissauer Vieira para que
representantes dos Poderes formassem uma comissão para discutir o
Regime de Recuperação Fiscal? Caiu
no mais completo esquecimento.
n Curiosidade: o governador Ronaldo
Caiado e sua primeira dama Gracinha
foram padrinhos de casamento do
deputado Talles Barreto, que hoje é
quem faz na Assembleia a mais feroz
oposição ao Palácio das Esmeraldas.
n Os irmãos Rubens e Antônio Gomide

não se dão bem há mais de 10 anos.
Há questões pessoais muito fortes
na desavença, agora pública com o
enfrentamento entre os dois pelo
controle do diretório estadual do PT.

n Um dos deputados mais barulhen-

tos da bancada federal de Goiás diz
que fica com o governador Ronaldo
Caiado até a eleição de 2020, para
não correr o risco de problemas nas
suas bases municipais. Depois... ciao.
Colunistas

Ana Flávia Marinho
Divino Olávio
José Luiz Bittencourt
Marcelo Heleno
Rafael Vilela
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Plano diretor

Goiânia do Futuro, o 1º Plano Diretor
construído com participação popular
P

ensado desde o princípio na construção da
cidade rumo ao seu
centenário, a ser comemorado em 2033, e sob o título
Goiânia do Futuro, a revisão
do Plano Diretor da capital
foi finalizada e encaminhada pelo prefeito Iris Rezende para apreciação da Câmara dos Vereadores no dia
10 de julho. Além do texto
principal, com 140 páginas,
a proposta de atualização
da Lei Complementar nº
171/2007 é composta por
25 anexos, formados por
estudos, relatórios e outros
documentos elaborados pelos técnicos da prefeitura.
Para realização dos trabalhos de revisão do Plano
Diretor, iniciado em janeiro
de 2017, o prefeito Iris Rezende optou por realizar o
trabalho com 100% de técnicos da administração municipal. “Trata-se de profissionais renomados que, em
sua maioria, são especialistas e mestres, reconhecidos pelo mercado e meio
acadêmico como qualificados”, afirma o secretário
municipal de Planejamento Urbano e Habitação de
Goiânia (Seplanh), Henrique Alves, coordenador-geral do grupo técnico de
revisão do documentos.
Outra atitude tomada foi
a de promover uma maior
participação popular no
projeto, ao abrir o deba-

te para aqueles que serão,
verdadeiramente, os mais
influenciados pelas mudanças. “Pela primeira vez, todo
o processo de construção
do projeto de lei, desde os
estudos iniciais à conclusão,
foram abertos à população
para que, além de sugestões
ao texto, opinassem sobre
as decisões tomadas pelos
técnicos, já que eles seriam
os principais impactados”,
destaca Henrique Alves.
Para incentivar essa
maior participação popular,
o primeiro passo tomado foi
a criação do portal Goiânia
do Futuro, onde foi disponibilizado um questionário
formulado pelos técnicos da
prefeitura e um espaço para
que a população pudesse
contribuir para o projeto.
A página também serviu
para disponibilizar todos
os dados e informações
colhidas nas visitas técnicas, reuniões e estudos
realizados pela comissão.
“O lançamento do portal
Goiânia do Futuro foi muito
bem recebido pela população. Por meio dele, cerca
de 4 mil moradores de 118
bairros responderam ao
questionário e encaminharam sugestões para elaboração do Plano Diretor”, destaca Henrique Alves.
Após a fase inicial de
vistorias, análises dos relatórios, dados colhidos e sugestões recebidas por meio

Prefeitura de Goiânia

Cerca de 4 mil moradores de 118 bairros
responderam ao questionário da
Prefeitura de Goiânia e encaminharam
sugestões por meio de portal

do goianiadofuturo.blog, o
grupo técnico responsável
pela revisão do Plano Diretor procedeu à fase de elaboração do diagnóstico de
cada um dos eixos que norteiam sua atual legislação.
“Definimos pela manutenção do formato do Plano
Diretor atual, sem alterações
na estrutura de divisão por
eixos de desenvolvimento,
modificando-se somente as
políticas públicas inerentes
a cada um”, destaca o secretário. “A única mudança de
nomenclatura ocorrida foi
no eixo de Desenvolvimento Sociocultural, que passa
chamar Desenvolvimento
Humano e abarca, agora,
também políticas voltadas à
segurança pública na esfera
municipal”, ressalta.
Desta forma, houve manutenção dos eixos de desenvolvimentos tratados
pela nova redação do Pla-

no Diretor de Goiânia, que
passou a pensar a cidade
em seis políticas principais:
Ordenamento
Territorial,
responsável por organizar o
uso e a ocupação da cidade;
Desenvolvimento Econômico, que trata do crescimento
e progresso das atividades
desenvolvidas no município;
Desenvolvimento
Humano, que abarca as
políticas públicas que promovam a melhoria da qualidade de vida, a inclusão
social e o acesso a bens e
a serviços da cidade.
Também compõem a
estrutura do Plano Diretor
o eixo de Sustentabilidade Ambiental, responsável
por projetar a cidade e seu
crescimento, mantendo o
ambiente natural viável
à qualidade de vida; Gestão Urbana, que busca garantir o controle sobre os
programa, planos e ações

adotados tendo em vista o
desenvolvimento do município e, por fim, o eixo de
Mobilidade, Acessibilidade e
Transporte, responsável por
pensar as políticas públicas
do espaço urbano, garantindo o ir e vir das pessoas de
forma responsável.

Prefeitura ouviu
representantes
das mais diversas
áreas do
conhecimento

Finalizada a fase de estudos e preparação do projeto,
a Prefeitura de Goiânia deu
início a uma terceira etapa
da revisão, a apresentação
dos diagnósticos e a discussão com a sociedade sobre
as propostas de alteração
do Plano Diretor. Para tanto,
foram realizadas mais de
300 reuniões com órgãos
das administrações muni-

cipal, estadual e federal,
entidades de classe e do
meio acadêmico, associações e organizações não-governamentais.
“Para melhor discutir
com a população as diretrizes que o projeto teria
optamos por realizar reuniões com técnicos de outros
órgãos e representantes
das mais diversas áreas do
conhecimento”, afirma o coordenador-geral, secretário
municipal de Planejamento
Urbano e Habitação de Goiânia, Henrique Alves. “Com
o diagnóstico em mãos, já
tínhamos as alterações que
seriam necessárias e precisávamos apresentar e discutir com a sociedade essas
mudanças”, explica.
A Prefeitura de Goiânia,
também, promoveu diversas
audiências abertas à população com várias entidades
representativas de profissionais para apresentação
do diagnóstico, dentre elas
os conselhos regionais de
Engenharia e Agronomia
(Crea-GO), de Arquitetura
e Urbanismo (CAU-GO), a
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-GO) e o Ministério Público do Estado de
Goiás (MP-GO).
Além disso, foram realizadas outras três audiências públicas para apresentação do diagnóstico e do
prognóstico do plano na
Escola Superior de Advocacia da OAB-GO, na Câmara
Municipal de Goiânia e na
Universidade Federal de
Goiás (UFG). Todas essas audiências foram amplamente
divulgadas e foram transmitidas por meio das redes
sociais da Seplanh Goiânia.

próAtleta

Governo de Goiás efetua pagamento das primeiras parcelas
A Secretaria de Esporte e
Lazer, efetuou nesta terça-feira, dia 20, o pagamento
das duas primeiras parcelas de 2019 do programa
PróAtleta. Ao todo, 600
atletas receberam as bolsas, que são divididas em
três categorias, estudantil,
estadual e nacional, ou
seja, desde o atleta em
formação até aqueles que
já representam Goiás internacionalmente. O valor

das bolsas é de 250 reais
para estudantil, 500 reais
para a estadual e 750 reais
para nacional.
“O governador Ronaldo Caiado tem uma
atenção especial com o
esporte, tanto que recriou
a Secretaria de Esporte e
Lazer. Temos trabalhado
arduamente para promover ações que fomentem o meio esportivo e o
PróAtleta é uma das prin-

cipais ferramentas que
temos para incentivar os
atletas de alto rendimento para que permaneçam
em Goiás, que treinem
em nosso Estado e nos
represente nas mais importantes competições
mundiais”, destacou o
secretário Rafael Rahif.
Para que o pagamento
fosse feito de acordo com
todas as garantias legais,
a Seel fez uma prestação

de contas desde 2011 até
2018, corrigindo todas as
eventuais falhas que haviam no projeto. Além disso, desde a abertura para
inscrições para o programa
em 2019, atletas e federações foram informadas
de que as regras para obtenção e manutenção das
bolsas serão seguidas pelo
Governo de Goiás.
“Pela primeira vez fizemos entrevistas presenciais

com todos os atletas que
pleitearam a bolsa do PróAtleta. Foram feitos aproximadamente 1200 atendimentos, com o objetivo de
conhecer de perto os atletas que são apoiados pelo
governo. O critério técnico
também foi obedecido, sendo que cada federação foi
responsável por entregar a
nossa equipe o ranking com
os atletas de sua modalidade”, explicou o secretário.

A partir deste ano, os
atletas contemplados com
as bolsas deverão prestar
contas mensalmente da
utilização dos recursos
investidos pelo governo.
O secretário Rafael Rahif
reforçou que o objetivo é
otimizar os recursos aplicados, além de dar mais
transparência ao programa. O atleta que não fizer
a prestação de contas poderá perder o benefício.
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Imunização

Saúde Municipal de Senador Canedo alerta
sobre a imunização contra o sarampo
A Secretaria Municipal de Saúde de Senador Canedo convoca a população para verificar a situação
vacinal contra o sarampo, e em caso de dúvida, procurar uma sala de vacinação para avaliação

A

Fotos: Divulgação

vacina está disponível nas 23 Unidades
Básicas de Saúde,
do município. A Saúde Municipal reitera a importância da imunização contra o
sarampo, devido ao surto
nacional, que ocorre desde
2018, com casos confirmados em 11 Estados.
Neste período o país
registrou 12 óbitos confirmados. E devido o número de casos crescente, por
um período maior que um
ano, o Brasil perdeu a certificação de eliminação do
sarampo.Neste ano, até o
mês de julho de 2019, o
país confirmou 647 casos
de sarampo,distribuídos
em sete Unidades Federadas: São Paulo (567),
Pará (55), Rio de Janeiro (13), Minas Gerais (4),
Amazonas (4), Santa Catarina (3) e Roraima (1).
Em Goiás, tivemos até
o presente o registro de
11 casos suspeitos de
sarampo. Nenhum em Senador Canedo. O sarampo é uma doença viral,
infecciosa aguda, trans-

missível, altamente contagiosa, de distribuição
universal e de variação
sazonal. A doença pode
evoluir com gravidade
e complicações, como
pneumonia, encefalite e
óbito. A transmissão ocorre de forma direta, por
meio de secreções expelidas ao tossir, espirrar, falar
ou respirar. Daí a elevada
contagiosidade da doença.
Os sinais e sintomas são
caracterizados por febre
alta, acima de 38,5°, erupções cutâneas vermelhas,
tosse seca (inicialmente),
coriza, conjuntivite não purulenta e manchas (pequenos pontos brancos amarelados na mucosa bucal.
A Secretaria Municipal
de Saúde acredita que
uma ação preventiva é
fundamental para diminuir substancialmente os
riscos do surto de sarampo que está correndo no
país e por isso está antecipando parte das ações da
Campanha de Multivacinação que estava prevista
para outubro deste ano.

Alerta

Blitz da SMT alerta sobre riscos do excesso de velocidade
Para dar continuidade as
ações educativas no trânsito em 2019, a Prefeitura
de Goiânia, por meio da
Secretaria Municipal de
Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) realiza nesta quarta-feira, 21, às 08
horas, uma blitz educativa
sobre os limites de velocidade na capital.
A ação dos agentes estará na Avenida Paranaíba
em frente o Ginásio Rio
Vermelho, região que engloba a chamada Zona 40.
O objetivo é conscientizar
os condutores e pedestres
que trafegam pelo local.
A blitz, segundo destaca o secretário da SMT
Fernando Santana, visa
levar segurança à população. “A prioridade é a
segurança de todos no
trânsito, seja os condutores ou pedestres que tem

o excesso de velocidade
o principal fator de risco
nas vias”, explica Santana.
Na oportunidade será
entregue material educativo que aborda o assunto
como respeito aos limites de velocidade da via,
orientação aos pedestres,
sinalização e a sensibilização quanto os agentes que
compõem o trânsito.
“A velocidade inadequada agrava o acidente, e
representa o fator de risco
que mais relaciona mortes
no trânsito. O excesso nos
limites da via aumenta o
número de atropelamento,
além dos riscos ao próprio
condutor e passageiro”, explica o gerente de Educação para o Trânsito da SMT,
Horácio Ferreira.
Horácio destaca ainda que os centros comerciais como Centro,

região da 44, Campinas
precisam de maior atenção pelo grande fluxo de
pedestres. “É bom lembrar que a Zona 40 reduziu a zero as mortes por
atropelamento
desde
2016, com a implantação e a única morte no
período foi de um motocicliesta que trafegava
50% acima da máxima
permitida”, exemplifica.
“Outro mito é achar que
o excesso de velocidade
em áreas urbanas diminui
o tempo da viagem. Estudo já realizado na Zona
40 aponta que a diferença
entre trafegar dentro da
velocidade média atual de
40 km/h ou 50 km/h diminuiu o tempo da viagem
em apenas 35 segundos.
Ou seja, ínfima diferença,
mas que pode significar a
vida de alguém’, conclui.
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Leticia Coqueiro

ROCINHA
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A festa ‘Rocinha’ ganhou o coração
da galera e definitivamente veio para
ficar. Todo mundo fica querendo saber
da próxima edição e os organizadores
Clayton Duarte, Marcus Rocha e Vinicius
Tucci anunciaram que neste final de
semana, dia 24 de agosto acontece
mais uma edição da Rocinha. Com novo
endereço, em um espaço incrível, aquela
roda de samba está garantida e com
a participação dos Dj’s Mucio e Thiago
Jesus, esse rolê nunca decepciona e vem
com muitas surpresas para todos os
convidados.

BURGUER FESTIVAL

Festival - Os organizadores do Festival Macellaio, Rodrigo de Melo e Lauriene Monteiro, o empresário Dener Justino
e os executivos Rogério Bastos, Matheus Meireles receberam os convidados para o lançamento do festival.

ILUMINADOR

Não é à toa que o iluminador conquistou
um espaço especial no nosso nécessaire.
Com diferentes efeitos e tonalidades,
eles são capazes de revolucionar o nosso
make de todo dia. O Boticário, de olho nas
tendências no mundo da beleza, acaba
de lançar mais duas opções de cores do
queridinho Iluminador de Make B. e separou
dicas com o maquiador expert da marca,
Sadi Consati, para te ajudar a arrasar ainda
mais. Agora com as opções Bronze e Gold,
as possibilidades de look se expandem,
prometendo agradar todos os gostos e tons
de pele.

3

Divulgação
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Divulgação

Novo conceito - MAri Tolentino recebe convidados
nesta quarta-feira, dia 21, para a abertura da pop up
Mari Chocolaterie, na Ivana Menezes, a partir das 16h.

4

Raphael Saboya

Com mais de 50 variedades de sanduíches,
o Burger Festival desembarca pela terceira
vez no Buriti Shopping, entre os dias 23 e
25 de agosto, sexta a domingo, das 17 às 23
horas, reunindo as melhores hamburguerias
de Goiânia, atrações musicais e espaço kids
para as crianças. Os hambúrgueres serão
comercializados a valores que variam de R$
15 a R$ 30. A entrada é gratuita.

FEIRA DE LIVROS

Para formar pequenos leitores e encantar
todas as faixas etárias, o Araguaia Shopping
está com a Feira de Livros Jodane (livros e
fantoches), na praça de eventos. Até dia 31
de agosto, as pessoas podem aproveitar
para conferir a grande variedade de obras
literárias, aumentar e renovar seu acervo.
São milhares de livros entre clássicos da
literatura, grande variedade de títulos
infantis, filosofia, gastronomia, romances,
auto-ajuda, pedagógicos, best sellers,
revistas, para todos os gostos e estilos. Os
livros estão sendo comercializados a preços
atrativos, a partir de R$3,00. E ainda tem os
fantoches para mexer com a imaginação e
alegrar o público infanto-juvenil.

Convênio - O Hair Stylist Pedro Donato acaba de fechar
um convênio com a SERCON para deixar as servidoras do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás mais belas.

Invisalign - Os empresários Dr. Cassiano Medeiros e Dr. Frederico
Coelho apresentarão, hoje, o Aparelho Invisalign, no Crool.

3x4
Katy Perry foi ao programa de rádio
de Ellen Kost e revelou que Ariana
Grande pagou, sem ela saber, seu jantar
com Orlando Bloom e seu filho em um
restaurante japonês!
Martin Freeman confirmou a sua
presença na sequência de “Pantera

Negra“. Quando o artista foi questionado
sobre o assunto ele disse o seguinte: “Até
onde eu sei, vou estar de volta, vou estar
em outro ‘Pantera Negra’.
Malía e Alcione regravaram o sucesso
“Faz Uma Loucura Por Mim” (2004) da
sambista, e esse dueto maravilhoso e foi

lançado na última semana.
Apple liberou o primeiro trailer da
série “The Morning Show“. O vídeo
mostra as protagonistas Reese
Witherspoon e Jennifer Aniston em uma
rivalidade intensa no ambiente de
trabalho.
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Educação

Os alunos do Colégio Estadual Itagiba Laureano Dornelles, em Aparecida de Goiânia, inauguram hoje (21) um novo laboratório de informática. Os estudantes agora têm acesso ao Google
for Education, uma plataforma de colaboração e produtividade do Google, desenvolvida para
instituições educacionais. A ação é resultado da parceria com a GSA.

Juros

Segundo os últimos
dados do Banco
Central, em junho a
taxa média do cheque especial foi de
322,23% ao ano. O
número supera a
média de 159,9% ao
ano durante os anos
de 2007 a 201.

Arrecadação

O programa Protege é o destaque no aumento da arrecadação da receita estadual de janeiro a
julho deste ano, que foi de R$ 11,6 bilhões, um aumento aproximado de 10%. O programa acumula
crescimento nominal de 52,54% nos sete primeiros meses de 2019 relação ao período anterior. O
resultado é fruto da majoração de alíquotas acordada entre empresários e equipe de transição do
Governo de Goiás no final de 2018, que reduziu os benefícios fiscais temporariamente. Apesar do
crescimento obtido pelo Protege, o valor de R$ 1 bilhão não deve ser alcançado. Estima-se que o
programa deve alcançar, no máximo, R$ 800 milhões até o final do prazo acordado.

Mundo

Bancos

O Instituto Locomotiva revelou por meio de pesquisa a existência de 45 milhões de brasileiros desbancarizados, ou seja, que não movimentam a conta bancária há mais de seis meses ou optaram
por não ter conta em banco. O estudo considera que o grupo compreende cerca de R$ 800 bilhões.

Na Europa, as bolsas fecharam em queda
nesta terça-feira devido à diminuição do
otimismo sobre os estímulos nas principais
economias, enquanto investidores aguardam mais indicações de bancos centrais. Há
preocupação com o governo da Itália, que
corre o risco de ter a renúncia do presidente.

Taxas reduzidas

Caixa anuncia financiamento
habitacional corrigido pelo IPCA
Valter Campanato/Agência Brasil

O

governo
federal
anunciou
nesta
terça-feira (20), em
evento no Palácio do Planalto, o lançamento de
uma nova linha de financiamento habitacional na
Caixa Econômica Federal
(CEF). Essa linha vai operar contratos habitacionais
corrigidos pela inflação
oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais
uma taxa fixa.
O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, havia adiantado a medida
na semana passada, sem
detalhes. Na tarde desta
terça-feira, no Planalto,
Guimarães explicou que
a nova linha, baseada no
IPCA, trará taxas reduzidas e utilizará o IPCA no
lugar da Taxa Referencial
(TR), definida pelo Banco
Central e considerada por
Guimarães de baixa previsibilidade.
A nova linha traz uma
taxa de 4,95% do valor
financiado + correção do
IPCA. A porcentagem pode

chegar a 2,95% do valor
financiado para quem
tem as melhores relações
com o banco (ter conta no
banco e apresentar baixo
risco de inadimplência,
por exemplo). Os valores
serão corrigidos mensalmente, prestação a prestação, conforme o IPCA
mais recente.
Já a linha de financiamento praticada atualmente traz uma correção
de TR + 9,75% do valor
financiado. Essa por-

centagem pode cair até
8,5%, sendo 8,5% para
clientes com boas relações com o banco.

Prestações
menores
Guimarães disse que o
valor da prestação do financiamento imobiliário
poderá ser reduzido até
pela metade. “O que representa isso? Um imóvel de
R$ 300 mil, que hoje você
começa pagando R$ 3 mil,

você baixará, com 4,95%
de taxa, de R$ 3.168 para
R$ 2 mil. Se você chegar a
uma taxa de 2,95%, você
chega a uma redução de
51% na prestação”.
Caso o cliente não queira financiar com base no
IPCA, temendo um aumento muito grande na inflação no futuro, ele poderá
optar pela linha já usada.
“Se o cliente tiver esse
receio, ele pode continuar
com TR. Exatamente por
causa disso, um compo-

nente do IPCA mais volátil,
que a gente reduziu tanto,
para 4,95%”, disse o presidente da Caixa.
O presidente Jair Bolsonaro participou do
evento e disse que a medida é um ganho para
a sociedade como um
todo, tanto para quem vai
comprar, quanto para os
setores imobiliário e da
construção. “Isso é muito
bem-vindo. E a sociedade
toda ganha, todo mundo
ganha. Vamos, na medida

do possível, dando sinais
que queremos fazer um
Brasil melhor para todos”.
Para o presidente da
Câmara Brasileira da Indústria da Construção
(CBIC), José Carlos Martins,
a medida deverá favorecer
o mercado. “A transferência
do indexador da prestação
do crédito imobiliário – da
TR [Taxa Referencial],
que não tem a confiança
dos investidores, para o
Índice de Preços [IPCA]–
deve favorecer o mercado. [...] A atualização por
Índice de Preços estimula o apetite para esses
agentes
[financeiros]
comprarem os papéis”,
disse Martins, em nota.
Para Martins, a medida
estimulará a concorrência, trará dinheiro novo e
abrirá caminho para que
os custos para o crédito imobiliário diminuam.
“O consumidor final vai
poder pagar menos em
prestações, pois a economia brasileira vai ter um
mercado real em vez de
um ‘mercado de apostas’”,

classificados
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Veículos

imóveis

carros

JAC T6 VERMELHA 2014 GARAN-

UNO WAY 1.0 BRANCO
2014 COMPLETO 4 PORTAS ÚNICO DONO ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

FLEX WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Adquira o seu carro novo ou
semi novo com parcelas que cabem
no seu bolso. Faça uma simulação sem
compromisso, Créditos com parcelas a
partir de 309,38 R$. Crédito Para Novo
25.732,39. Entrada + Parcelas de 422,26.
Crédito para Semi Novo 20.138,40 R$.
Entrada 529,00 + Parcelas de 327,60 R$.
Ligue e agende uma visita ! WhatsApp
: (062) 98108-1508. Consultora de
Vendas: Evanilde Fernades
Sistema de Consórcio Ônix 2015 - Entrada + Prestação de 518,00. Consultor de vendas : Marcos Vieira. WhatsApp :
(062) 99128-6147
GOL G6 4 PORTAS BRANCO 2014
C/ AR+DH ÚNICO DONO ACEITO
TROCAS E FINANCIO WHATSAPP:(62)9-8438-7649

www.diariocentral.com.br

TIA DE FÁBRICA ÚNICO DONO 2.0

NEW CIVIC LXS PRETO 2008 AUTOMÁTICO PNEUS NOVOS ACEITO TROCA E FINANCIO WHATSAPP: (62)9-8438-7649
Crédito para Semi Novo
19.019,60 R$. Entrada : 499,58
+ Parcelas de 309,38 Mensais.
Ligue e agende a sua visita ou
faça uma simulação sem compromisso pelo WhatsApp. Mais
Informações : Tell/What : (062)
98550-9156. Consultora de Vendas: Ana Paula Pimentel.
Crédito Para Novos 40.390,00
R$. Entrada + parcelas 592,83 R$.
Ligue e agende sua visita & Realize
seu sonho! Telefone ou WhatsApp
: (062) 99259-4025 Consultora de
Vendas: Valéria Rocha.
STRADA CS 1.4 PRATA 2010 COMPLETA ACEITO TROCA E FINANCIO
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

negócios

Para anunciar ligue (62) 4101-3231

empregos

DODGE RAM 2500 PRATA
2008 CABINE DUPLA ACEITO
TROCA E FINANCIO WHATSAPP:
(62)9-8438-7649

PARA IMÓVEL
URBANO E RURAL
CRÉDITO
R$ 70.000,00
R$ 90.000,00
R$ 130.000,00
R$ 220.000,00
R$ 500.000,00

MOTOs
Credito para moto BIZ.
(062) 99259-4025.

AUTO CENTRO HB E ACESS
ÓRIOS, com aulas teóricas e
práticas. Endereço: RUA TV10
QD 6 LT 1 ST TROPICAL VERDE
PRÓXIMO AO POSTO COMBUSTIVEL PQ IND. JOAO BRAZ.
Maiores informações Fone: (62)
3573-4674/9375-5216/8415- 1031

publicidade
legal

CRÉDITO

PEUGEOT 206 VERMELHO
2003 COMPLETO 2 PORTAS 1.0 SOLEIL R$8.800,00
WHATSAPP:(62)9-8438-7649

Credito para motos CG
160 Titan Ex 11.188,00 R$. Entrada 352,99 + parcelas de 241,11
mensais. Não perca mais tempo
e adquira sua moto através
do consórcio cical!! Mais informações: Tel/Whatssap : ( 062 )
985509156. Consultora de vendas: Ana Paula Pimentel.

serviços

䌀漀洀 愀瀀攀渀愀猀

刀␀㜀Ⰰ

瀀漀爀 搀椀愀

瘀漀挀 瀀漀搀攀 挀漀渀焀甀椀猀琀愀爀 漀 猀攀甀 瘀攀挀甀氀漀

猀攀洀 瀀愀最愀爀 樀甀爀漀猀℀
㘀㈀ ㌀㘀 㜀ⴀ㜀㌀㌀㈀
㘀㈀ 㤀 㠀㈀㘀㤀ⴀ㤀㌀㌀

Capital de giro sem consultar
SERASA e SPC
Comprar, reformar, construir e
quitação de imóvel

062
062

眀眀眀⸀挀漀渀猀漀爀挀椀漀挀椀挀愀氀⸀挀漀洀⸀戀爀

PARCELA
R$ 514,78
R$ 661,87
R$ 953,03
R$ 1.617,89
R$ 2.436,00

062

3645-0600
99110-0606
99399-6590
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Parapan de Lima

Fernando Frazão/Agência Brasil

Ouro no tênis em cadeira de
rodas dá vaga para Tóquio

Os vencedores, tanto no
masculino como no feminino,
garantirão a classificação para
os Jogos Paralímpicos de 2020

N

os Jogos Parapan-Americanos de Lima,
uma modalidade na
qual a medalha de ouro garantirá um prêmio especial
é o tênis em cadeira de rodas. Os vencedores, tanto no
masculino como no feminino, garantirão a classificação para os Jogos Paralímpicos de 2020, em Tóquio.
Um dos atletas brasileiros que luta tanto pela glória no Parapan como pela
vaga em Tóquio é Daniel
Rodrigues. O atleta mineiro encara este desafio com
confiança, pois já obteve
conquistas importantes. No
Mundial do Japão, em 2016.
ficou com a prata no individual e em duplas. Nos Jogos
Parapan-Americanos
de
Toronto, em 2015, ganhou
bronze no individual.
Porém, Daniel quase desistiu o esporte. “Quando fui
fazer a primeira aula experimental, eu odiei. Não consegui acertar a bolinha. Minha
mão machucava toda porque
eu andava de muletas, não

de cadeira. Então achei tudo
ruim. Mas eu era muito tímido, não sabia falar não. Então toda vez que o treinador
perguntava se eu voltaria na
próxima semana, eu respondia que sim”, afirma o tenista.
E de tanto retornar ele
se desenvolveu no esporte, tendo também participado de uma edição dos
Jogos Paralímpicos. Além
disso, ele passou a ter uma
nova percepção do esporte e das competições: “Eu
acho muito especial toda
competição na qual você
representa o Brasil”.

Regras do esporte

O tênis em cadeira de rodas é dividido em duas classes: open e quad. No Open
participam atletas que
têm lesão permanente em
uma ou duas pernas, mas
que não tenham lesões
nos membros superiores.
Já na categoria quad, além
da lesão nos membros
inferiores, os atletas têm
alguma deficiência nos

membros superiores.
A principal diferença em
relação ao tênis tradicional
é que no tênis em cadeira
de rodas a bola pode quicar duas vezes, sendo que
o segundo quique pode ser
fora da quadra. Nos Jogos
Parapan-Americanos participam 24 homens na categoria open, 12 mulheres na

open e oito atletas no quad,
categoria na qual homens
e mulheres competem juntos. A definição dos atletas
que participam do Parapan
segue o ranking mundial
do dia 8 de julho.

Estreia do Quad

O tênis em cadeira de
rodas está no programa

Parapan-americano desde
2011. Mas a categoria quad
só vai estrear agora, uma
alegria para Ymanitu Silva:
“Para mim é muito especial,
pois sempre vi meus parceiros de equipe e de seleção indo para o Parapan. E
sempre ficava com aquele
gostinho de participar dessa competição. Não existia

a minha categoria. Estou
muito ansioso e contente
de representar o meu país,
de participar da delegação
para fazer a minha primeira
participação no Parapan e
tentar trazer uma medalha”.
Os Jogos Parapan-Americanos de Lima acontecem entre os dias 23 de
agosto e 1º de setembro.

